
Felipe González, futur president del Govern, el moment
d'emetre el seu vot.

Fraga Irlbarne, president d'Alianza Popular va venir a S'Are-
nal a fer campanya electoral i a inaugurar el seu local del par-

tir.

Les eleccions

•--ZEITE--
Contestant a
"Sa Veu"

Al darrer número de "Sa Veu de Llucma-
jor", --valdria més dir-li La Voz, perqué está
escrita quasi tota en espanyol, llengua dels
llucmajorers, s'hi vessen unes acusacions molts
greus contra la Associació de Veinats, primera
i principal impulsora de la independència
municipal de S'Arenal, i contra totes les altres
associacions i entitats arenaleres la majoria
les quals estan a favor i lluiten amb médis
leals per a la segregació del nostre poble, ue
les dales metrópolis que el controlen.

Aquesta xusma anónima que se firma
"Grupo de Arenalers Democráticos", quan
fan referència al sabotatge que s'está duent a
tenme contra el recent estrenat enllumenat
públic de S'Arenal, escriven, "Si Udes. los
autores de los hechos, lo están haciendo
para forzar la situación, harto ridícula inde-
penuentista, nunca en su vida se habrán
equivocado tanto".

Amb aquestes paraules, voleu ridiculitzar la
idea d'un 95 per cent d'arenalers que ha estat
expressada en enquesta damunt S'ARENAL
DE MALLORCA. Volea ridiculitzar a una
entitat tan prestigiosa com és L'Agrupació
d'Hotelers que no fa molt va demanar inde-
pendència municipal al aleshores president del
Consell General Interinsular, voleu ridiculitzar
a la Associació de veinats, formada per 135
persones que cotizen i creuen en la creació del
nostre Ajuntament. Es ridícula la vostra
acusació contre els cervells que duim endavant
aquesta campanya independentista. No ne-
cessitam sabotatjar faroles per posar a la
nostra gent rabiosa contra la administració. La
nostra gent esta cansada de que altres decidei-
xin el que convé o no conve al nostre poble.
La nostra gent está cansada d'haver de corre
13 quilómetres cap a Llucmajor o 15 cap a
Ciutat per fer qualsevol gestió davant l'Ajun-
tament o el Jutjat. La gent está cansada
d'haver de demanar com una almoina allò que
és seu.

La llei, te previst les "Ridicules indepen-
dències", i no ho dubteu, quan sia madura,
caurà. S'Arenal i les seves barriades, amb
13,600 habitants censats i 150.000 places
hoteleres, extrahoteleres y segones residén-
cies, és major d'edat per autogovernar-se.
Llucmajor i Ciutat, podran sentir-se orgulloses
d'haver donat a lluin una de les ciutats més
belles i grans de Mallorca.
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de Mallorca

S'Arenal de ~ore,
Butlletí informatiu de les
barriades de Can Pastilla, Me-
ravelles, Es Pil.larí, Ses Ca-
denes, S'Arenal, Son Verí,
Cala Blava, Badia i les
altres urbanitzacions,
Edita Associació de ‘Teínats

Son Sunyer.
DIRECTOR
Maten Joan i Florit
IMPRIMEIX
Imprenta Atlante
DEPOSIT
PM 473-80
Publicitat i suscripcions
Camí Canteres 132

Telefon 265005 S'Arenal.

Butlleti Informatiu n.° 20
	

Novembre 1982
	

Preu 50 Ptes.

Les passades eleccions
generals han canviat total-
ment el mapa polític dins
l'Estat Espanyol. A hores
d'ara tots sabem quants
de diputats i senadors ha
aconseguit cada formació
política, sabem tambe qui
será el president de l'Estat.

Dins aquest article tra-
tarem de coses que ens
afecten de més aprop,
de les petites anecdotes,
de les coses que no han
anat be del tot durant
les votacions i del núme-
ro de vots d'algunes meses
electorals del nostre poble.

Començant per l'Escola
de Llucmajor, hi va haver
dues meses, una amb uns
tres cents electors de la
qual no varem poder reco-
llir dades. L'altra mesa, on
hi va haver llargues cues
tot el dia hi havia 1.747
electors dels quals 1.384
van emetre el seu vot.
863 pel PSOE, 364 pel

AP, 41 UCD, 31 PCE,
31 CDS, 17 PSM...

A la Plaga dels Nins,
ja dins el terme de Ciu-
tat, dues taules, a la tau-
la A, PSOE 275, AP 113,
UCD 25, CDS 11, PSM
10...

A la mesa B PSOE
271, AP 129, UCD 29,
CDS 19, PCE, 12, PSM
10...

Al PiLlarí només una
taula que al congrés va te-
nir aquest resultat; PSOE
236, AP 210, UCD 45,
CDS 27, PCE 10, PSM 8,
TEJERO 5...

A la mesa instaLlada a
l'Edifici PiLlarí Platja, de-
vora la comissaria de la Po-
licia Nacional, AP 227,
PSOE 134, UCD 24, CDS
16, PSM 5 i TEJERO 4...

Creim que aquesta és
una mostra suficient del
nostre poble amb una cla-
ra victòria del PSOE seguit
per AP amb una baixada

espectacular dels partits de
centre.

Ha sorprés els pocs vots
aconseguits del PSM, "únic
partit a favor de la inde-
pendencia municipal de
S'Arenal", com deien els
cartells aficats per tot
arreu de S'Arenal.

També és anecdòtic que
al PiLlarí la hagi 5 simpa-
titzants d'en Tejero, i que
a la taula instal.lada a la
Agrupació d'Hotelers hagi
guanyat de molt Alianza
Popular.

Una cosa negativa ha es-
tat la taula de l'escola de
la part de Llucmajor amb
quasi 2000 electors. A les
pròximes eleccions auto-
nòmiques i municipals
aquesta mesa ha d'estar di-
vidida en dues. Són inat-
missibles les llargues cues
per a votar i ho és l'inmen-
sa tasca que han de patir
els membres de la mesa.

Un altre cosa ben nega-

tiva, ha estat el 20 per
cent. de ciutadans de
S'Arenal que no hadkpogut
emetre el seu vot Per no
estar censats. Tota aques-
ta gent, hauria be d'anar
com més prest millor al
respectiu ajuntament i nor-
malitzar la seva situació.
Estar censats és molt im-
portant per poder anar a
votar i elegir d'aquesta ma-
nera als nostres represen-
tants. També ho és per
aconseguir rebaixes als
viatges amb la península
o altres beneficis que po-
guem tenir per estar cen-
sats. Una cosa ben posi-
tiva a S'Arenal i barria-
des, ha estat el gran por-
centatge de votats. Qual-
que cosa comun 80 per
cent del cens de la nostra
gent ha anat a votar.

El 28 0, ha estat una
gran festa de la democrà-
cia.
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Claredat
Se troba aquest labora-

tori al carrer Berlin n. 17,
devora la farmàcia. Es un
laboratori particular que a
més dels clients que hi van
pel seu compte aten als
assegurats d'IMECO, MA-
RE NOSTRUM I SANI-
TAS.

Seria ben convenient
pel poble que hi pogues-
sin anar els assegurats de
l'Assegurança Social. De
totes maneres n'hi van
molts i els surt més barat
que haver de pagar auto-
bús o taxi i haver de per-
dre mig jornal anant a
Ciutat.

La propietaria del labo-
ratori és la Farmaceutica,
Llicenciada Margarida
Muntaner, una joven ben
simpática que sap com
atendre a la gent. A la
mateixa casa, el Doctor-
pediatra Bernat Roig hi te
la seva consulta privada.

L'ENLLUMENAT NOU

Els llums nous de la Pla-
ga Major estan tots apagats
al igual que la meitat del
carrer Cabrera. Tambe es-
tan apagades quasi totes
les faroles del carrer Ber-
ga, Eivissa i Menorca.

Na Maurice Castelló,
veinada de la zona i molt
activa dins la Associació
de Veinats ha anat nou
vegades a l'Oficina Munici-
pal de S'Arenal a informar
d'aquesta anomalia. La
funcionaria ha pres nota
molt amablement i l'ha in-
format que la conservació
d'aquesta instal.lació corr
a càrrec durant un any de
l'instal.ador.

Ben prest ferá un any
que aquesta installació
está en marxa i qualque
cosa ha fallat, la instaLla-
ció o la conservació. Cal-
drà que l'Ajuntament de
Llucmajor posi els peus
plans abans de rebre defi-
nitivament aquestes ins-
taLlacions i caldrá esperar
que el manteniment sia mi-
llor quan sia al seu cárrec.

De totes maneres, sa-
bem que hi ha hagut sa-
botatges, fent ponts a les
faroles mes de tres vega-
des, ningú no sap perquè.

A la Carretera Militar
devers el Jamaica i a Ses
Cadenas, també s'apaguen
els llums en cadena massa
sovint. Seran installacions
malfetes. Mentre no ten-
guem un ajuntament a
S'Arenal será ben dificil
que puguem arreglar les
nostres coses.

MOTO-CROSS PER
DINS EL POBLE

Al bar del Club Nautic

hi trobam En Bernat Tur i
Tur, un dels tres o quatre
pescadors professionals de
S'Arenal.

En Bernat ens prega ex-
posem la seva quexa
contre els motoristes de
moto-cross que van per
dins s'Arenal de la part de
Llucinajor. Van per da-
munt les aceres molestant
als peatons i com que van
sense latub d'escape fan
massa renou. Demana un
poc de regit al Senyor
batle.

LA POLICIA MUNICIPAL

La Policia Municipal !ti
funcionat molt be aquest
estiu a la part de Llucma-
jor i els resultats estan a
la vista, ordre públic, tran-
quilitat durant tot el
temps i especialment a la
nit. Podem assegurar que
en dos o tres minuts
arriben a qualsevol lloc de
S'Arenal que els hagin cri-
dats. Tant de bo pogues-
sim dir el mateix dels
policies municipals de Ciu-
tat.

TURISTES APURATS

Manquen bústies de co-
rreus a les Meravelles. La
gent del Balneari 3 ha
d'anar al Balneari 4 o a 1'1.

La bústia de devora
l'Edifici Balboa está espa-
nyada, moltes vegades la
porta queda oberta i, la ha
una saca, però els al.lots
l'obrin i hi ha cartes per
tot.

Això en ho denuncia
n'E. Llabrés, una ;reina-
da de la zona. Potser en
prendran nota els adminis-
tradors de Correus de
Ca'n Pastilla i S'Arenal.
Els turistes van apurats
cercant una bustia on ti-
rar les seves cartes a la
zona de les Meravelles.

NOUS TELEFONS
A LA PART ALTA

DE S'ARENAL

Hi havia gent que tenia
demanat els telefon feia
dos anys i mig. Ara, a la
fi els ho posen. Uns dos-
cents telefons més tendrá
ben prest la part alta de
S'Arenal. I abre, és una
bona noticia. Molt bona.

UCD JA NO
EXISTEIX A
S'ARENAL

En Guillem Salva Oliver
ens comunica que ha dimi-
tit del Consell de Direc-
ció Política de Llucmajor
i ha causat baixa a UCD.
Ara, diu en Guillem ja no
hi ha cap militant d'aquest
partit a S'Arenal. Es que és

quasi imposible que els
arenalers i els llucmajorers
ens entenguem.

En Joan Vei i en Toni
Jove, tots dos del Bar
Jamaica, no volen dins ca
seva cartells de partits po-
litics que demanin inde-
pendéncia per a S'Arenal.
Convé que la gent ho sàpi-
ga. La Associació de Vei-
nats haurà de reconsiderar
si convé cercar un altre

.bar per a reunirse.

SUBVENCIO DE
L'AJUNTAMENT

A la darrera Seció Ple-
nari, l'Ajuntament de
Llucmajor va acordar
donar subvencions per un
total de 24.000 ptes. a les
revistes locals "Sa Veu de
Llucmajor", Llucmajor de
Punt en Ample "i S'Are-
nal de Mallorca".

SOR DAMIANA TE
CARRER AL

PIL.LARI

Al darrer Ple de l'Ajun-
tament de Ciutat va acor-
dar posar el nom de Sor
Damiana al Carrer Feligre-
ses del Pillarí.

Aquesta idea que va
expressar per primera vega-
da el corresponsal de "Ba-
leares", el nostre coLlabo-
rador Tomeu Sbert, fou
exposada, pel represen-
tant de la Federació
d'Associacions de Veinats
a la comissió informativa
d'ara fa ,ins dos mesos.
Ben prest, la placa estará
al seu lloc. Així van les
coses en democracia. Se re-
culleix la voluntat del
poble, i aquesta mateixa
voluntat se du a terme a
la major brevetat possible.

ALIANZA POPULAR

Recententment AP ha
obert local a S'Arenal on
s'ha creat nova agrupació.
Tots els seus components
són arenalers, tots volen
independència municipal
per S'Arenal. Cal esperar
que ben prest facin un co-
municat declarant-se parti-
daris d'aquesta opció inde-
pendentista. De moment,
només el PSM lluita al nos-
tre costat.

PSOE

ALs mittings preelecto-
rals passats, els companys
del PSOE atacaren dura-
ment la campanya duita
per l'associació de veinats
i altres entitats arenale-
res, recolzada pels Nacio-
nalistes de les Illes, a fa-
vor de la creació del mu-
nicipi de S'Arenal.

TELEFONS
UTILS A

S'ARENAL

A LA PART DE
CIUTAT

Ajuntament . . 227744
Tota casta de desperfec-
tes a la via pública (en-
tre les 13,30 i 15,00) . .
	 227643-227644

Bombers . . . . 281250-
	  290017

Residència de l'assegu-
rança social . . 289100
Creu roja de Ca'n Pasti-
lla 	  264040.
Policia Nacional . . 091
Policia Municipal. . 092
Policia Municipal de
s'Arenal 	  267654
Agrupació d'hotelers .
267654
La Porciúncula 260002
Radio Taxi 255440.

A LA PART DE
LLUCMAJOR

Ajuntament	 660050
Oficina de s'Arenal . . .
	  264071

Bombers . . . ..660756
Policía Municipal 	
	  661767

Guardia Civil 	  264121
Ridio Taxi. . 	  263080
Parròquia. . . 	  263265
Club Tots Junts 	
	  265538

Associació de Veinats. .
.	 . 265005

ra donau garrotades de cec. Sincerament,
jo som el primer interessat en saber qui
són aquests irresponsables o aquests
"Treballadors a sou" i crec que els vei-
nats de S'Arenal també desitjen saber-ho.

D'altre forma no arribarem en lloc,
si més no, arribarem e desconfiar tre-
mendament els uns dels altres.

Sincerament, jo tenc un gran respecte
per les Lleis, per les Institucions i per l'en-
teniment entre les persones assenyades,
sia quin sia el seu color polític. Per aques-
ta rab, aquesta casta d'articles me deixen
confús.

No és ver que la próxima vegada sereu
Inés mesurats amb els vostres judicis?
Esper que sí. I no me considereu enemic,
si m'hi preneu me decepcionareu i llamen-
taré profundament haver-vos demanat
només CLAREDAT!!

MANOLO MANJON

Com que a un article aparegut a "Sa
Veu de Llucmajor" se fa referéncia a l'en-
llumenat públic de la Plaga Major de
S'Arenal i dels carrers que l'enrravol-
ten, aquest informador, des d'aquestes
planes, vol demanar, claredat! No és  ètic,
des dels mitjans de comunicació, fer atacs
de la casta que se fan a aquest article.
Vosaltres, "Arenalers Democràtics", escri-
viu que s'està duent a terme una campa-
nya contra l'Ajuntament de Llucmajor
per bandes perfectament controlades.
Senyors, un poc de serietat per favor.
Aquestas frases que vesau al vostre

són molt greus. I sabeu per qué? Molt
Senzill: Si volsaltres com pareix ser, teniu
coneixement de qui són aquests irrespon-
sables que destrueixen les faroles, i qui
son els ciutadans que desitjen fer-se per
les tremendes amb el poder social i fo-
menten el desordre urbà i forestal,
digau-ho i punt. Es clar que d'altre mane-

MERCERIA
L'ESPERANçA

CONFECCIO I
MUNTATGE

DE CURTINES
Carrer Salut, 18. Teléfon 26 54 09.



Els beneficis seran per les
AA. VV.
EMAYA vol recuperar el
vidre dins contenidors

A partir del mes de de-
sembre que ve s'implantarà
a Ciutat la que s'enome-
nará "Campanya de recu-
peració de vidre" que con-
sistirá, com indica el seu
nom, en recuperar el vidre,
ja sia botelles, barrals, mi-
ralls, etc., dins conteni-
dors que s'aniran colio-
cant a diverses zones de la
Ciutat, especialment a les
barriades.

Segons comentava
n'Andreu Moreno, hi ha
hagut contactes amb les
associacions de veinats que
han trobat la idea molt
interessant i per poc que el
ciutadà prengui conciéncia
pot esser rendable per a les
barriades. El "Centro del
Vidrio" será la empresa
que compri el vidre
d'aquesta campanya.

Dins els contenidor que
col.loquin a les barriades
se depositará el vidre, eh-

minant d'ell el metall que
pugui tenir, per exemple
els taps de les botelles.
Aquest vidre será venut i
una vegada pagats tots els
gastos que hi haguí per
transports i venda, els be-
neficis seran entregats a
les associacions de veinats
que els destinaran a cu-
brir aquelles necessitats
que considerin més urgents

com poden esser, repara-
cions d'instal.lacions
esportives, parcs infantils,
etc. No cal dir que aques-
ta iniciativa de EMAYA ha
de tenir el recolzament de
la gent del nostre poble
des d'ara mateix.

La gent i especialment
els infants hi sortiran gua-
nyant.
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A la primera quinzena
del mes passat, La Asso-
ciació de Pares d'Alumnes
del Collegi Nacional Mixte
de S'Arenal-Llucmajor va
celebrar Assemblea Ge-
neral.

Aquest acte se va veure
molt concorregut i això
te le seva explicació en
que els temes a tratar eren
de lo més interessant.

Per començar, el direc-
tor del grup escolar, En
Joan Jaume i Sastre se va
presentar als pares com a
nou gestor dels assumptes
escolars i administratius
del centre. Se va referir
al nou edifici ubicat al ca-
rrer de la Dragonera el
qual per aquelles fetxes
estava mancat de llum,
manifestant que pels seus
contactes amb l'Alcaldia
de Llucmajor, dins poques
fetxes se solucionarla
aquesta deficiència.

A continuació va pren-
dre la paraula el presi-
dent de la APA, exposant
els següents punts que fo-
ren debatuts per la seva
aprovació a l'Assemblea:

1 er. Aprobació de l'acte
de l'Assemblea anterior.

2on. Presentació de
comptes per part de teso-
rera.

3er. Menjador escolar.
Aquest assumpte fou més
debatut ja que la posada

Arriben amb molta
il.lusió a passar les vacán-
ces i alguns no retor-
naran vius al seu país.
Aquest passat mes d'octu-
bre al menys quatre sub-
dits extrangers moriren de
manera trágica, dos aufe-
gats dins 1 els al-
tres dos per caiguda des de
las terraces de l'hotel on
s'alotj aven .

El diumenge dia 3 n'Al-
bert Schmit de 40 anys
va morir a la platja a cau-
se d'astitsia per inmersió.
Pareix que el finat va anar
amb alguns compatriotes
a diversos locals, i ja de
matinada decidiren ba-
nyar-se. Quan tornaren a
l'hotel, s'adonaren que el
seu company no era amb
ells. Tornaren a la mar i
el trobaren aufegat.

El mateix dia, aquesta

en funcionament del men-
jador a aquesta zona te
unes circunstáncies de clar
interés social. Moltes
mares han de fer feina amb
l'inconvenient de deixar
els fills abandonats. Se va
manifestar que la posada
en marxa del menjador se-
ria de la total responsa-
bilitat de la Associació
ja que la Delegació del
Ministeri d'Educació, al no
haver-hi transport escolar
no s'en fa càrrec. Per part
de l'Ajuntament, també
va manifestar el president
que no hl havia subven-
ció, això si, que hi posa-
rien tot de la seva banda
per cubrir altres activitats
com es ara música, clanga
etc. Se va acollir amb ale-
gria l'oferiment de l'Ajun-
tament i se va passar a
debatre el tema de l'Asse-
gurança de Responsabilitat
Civil durant el temps de
funcionament del menja-
dor. Parea que aquesta
assegurança l'hauran de pa-
gar els pares dels escolars
o, pel consecionari dels
serveis de menjador; en
aquest tema pareix que no
se va arribar a cap acord
definitiu.

4art. Classes de meca-
nografia i d'anglés.

Sé. Se varen augmentar
les vocalies amb un altre
membre, quedant elegit
per unanimitat N'Angel
Barrado i Martin, conegut
comerciant de la barria-
da.

vegada a l'Hotel Ilispania
l'Holandés Heinz René
Zwart de 61 anys, mentre
se banyava dins la pisci-
na va sufrir un atac epi-
lèptic i va mori dins l'aigua.

A la matinada del di-
lluns, l'anglés Paul A.
Whiteheat de 24 anys fou
trobat pen terra en estat
molt greu, devora la pisci-
na de l'Hotel Caribean
Park. Amb tota celeritat
fou transladat a Son Dure-
ta on els facultatius de
guardia no pogueren fer
res perque va ingressar ja
cadaver. Pareix que, estant
amb la dona d'un altre
anglés, tocaren a la por-
ta i ell va fugir per les te-
rraces, amb tant poca sort
que va caure.

A la Matinada del dia
de la Mare de Deu del Pi-
lar, el subdit alemany Jo.

Per acabar se va passar
al capitol de precs i pre-
guntes essent moltes les
que s'efectuaren.

Al final de l'acte, el di-
rector del centre, va ma-
nifestar als reunits que
dins dates properes se pro-
cedería a l'elecció demo-
cratica del Consell de Di-
receló del Centre i de la
Junta Económica.

MANOLO MANJON

seph Stenslik de 31 la>.
que s'alotjava a l'Hotel
Riojmar va resultar mot al
tirar-se des de la quarta
planta. El vespre anterior
fou duit a l'Hospital per
que el curassín d'uns talls
que ell mateix s'havia pro-
d u it amb una fulleta
d'afeitar al brab esquerra,
amb el proposit de llevar-
se la vida, mentre estava
gat. Una vegada curat el
tornaren a la seva habi-
tació. Davers les 6 de la
matinada, va pujar al te-
rrat i se va llançar al buit.

Pot ser quant aquesta
crónica vegi la llum, ja hi
haurà Inés persones que
hagin perdut la vida de for-
ma violenta. Deu no ho

MANOLO IsIANJON

Cronica de succeïts

Al Col.legi N acional Mixte de
S'Arenal-Llucmajor
assemblea general de laA.PA.



T estimava més que
la nieva prbpia vida,
però tu em vac.5 debcar
plantat.

DON CG
NO!
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PLAÇA DE LA REINA MARIA CRISTINA, 1
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Riu Centre
Dins el seu despax de

l'llotel Olimpo trobam a
Tito Robles, director de
l'establiment i delegat del
Foment de Turisme a
S'Arenal de Mallorca.

En Tito Robles, home
polifacètic, emprendedor,
amb una facilitat gran per
aprendre idiomes —conver-
sa molt be tots els idiomes
necessaris a Mallorca— ens
informa de la seva decisió
d'aprendre be el catalá
de Mallorca aquest hivern
i me prega que li parlí en
l'idioma de Mallorca com a
bon lingüista sap que "la
práctica fa el mestre". La
nostre conversa es doncs
en català estandart.

Ens inforina que ha es-
tat anomentat Director
Tècnic, Relacions Públi-
ques i Director d'Anima-
ció del Riu Center que
a primers d'aquest mes
de noveinbre ha començat
a funcionar.

Quan en Tito en parla,
s'entussiasma, —es una
aportació, ens diu de la

Familia Riu a l'entorn
ecològic i arquitectónic
de S'Arenal. Una cons-
trucció mediterránia, és a
dir mallorquina que en-
nobleix el nostre poble,
enfront de la Balearització
de les construccions a que
estaven acostumats fins
ara.

El Riu Centre continua,
no será un getto turistic,
estará obert a tothom, a
tot aquell que necessiti un
local. Els locals comercials
estan quasi tots venuts. Hi
ha tambe un petit teatre-
saló d'actes amb 250 pla-
ces a disposició de qual-
sevol entitat o associació
que el necessiti.

La Placa Major del Riu
Centre que está enrevoltat
de proxades i te una super-
ficie de 1.200 metres qua-
drats, será el lloc on s'or-
ganitzaran festes durant
tot l'any. Se comencara
per una sesió setmanal de
balls mallorquins, un mer-
cat hippi setmanal, un ba-
ratillo i un inercat filatèlic

de cara als natius i als tu-
ristes.

Per a Hangar el Riu
Centre, En Tito Robles
te previst organitzar un
concurs de dibuix entre
els escolars de les 5 esco-
les públiques i les dues
privades del nostre poble.

També te previst orga-
nitzar un "rastrillo" en be-
nefici de qualque entitat
benéfica local, un altre en
benefici de la UNICEF i
un altre a benefici de la
Societat Protectora d'ani-
mals i Plantes.

Per a després dels Reis,
vol organitzar un concurs
d'escacs (ajedrez), entre els
nins del poble.

Durant tot l'any, s'or-
ganitzaran les diferentes
festes locals i internacio-
nals dels grups de les dife-
rents nacions que conviven
entre nosaltres. Els Reis,
beneïdes de Sant Antoni,

el Carnaval a Riu, —com-
plement del que s'organit-
za a S'Arenal, les Falles
de València, la Fira d'abril
a Sevilla, les Fogueres de
Sant Joan— Festa Nacional
deis Pafssos Catalans—, la
festa del Meló (Villafran-
ca) la del Butifarró, (Sant
Joan) L'Oktoberfest del
alemanys, i altres festes

d'interes popular o de
qualque nacionalitat que
puguin surgir.

De cara als turistes, se
feran cursos de vidre sol-
dat, cerámica, talla de fus-
ta, pintura a l'oli, acuare-
la etc.

Moltes iniciatives les
d'en Tito Robles, activi-
tats molt interessants

cara al turisme, un Cen-
tre que donará molt que
parlar aquest hivern que
ve i aquests anys vinents,
tot encaminat a millorar
les activitats i els diverti-
ments dels turistes que ens
visiten i dels quals vivim
els arenalers.

MATEU JOAN FLOAIT

estimada meya,
encara persa so-
vint en tu-

Llavors, per què
t'escric ?

vmseo F	 5.~caio wrc
	 nnn•nn

El Millor marc de la Platja de S'Arenal.
Les millors carns i els millors peixos.

Sense oblidar les delicioses pastes i PIZZAS
cuites amb foc de llenya.



Després de les
eleccions legislatives,
les municipals

Vull començar la meya
crónica, donnant la ben-
venguda al nou gobern de
l'Estat. Govern que espe-
ram —valga la redundan-
cia— que governi i no se
dediqui, com l'anterior a
posar pedasos calents.

De totes maneres, una
vegada passades les elec-
cions generals, tendrem les
eleccions municipals.
Aquestes eleccions, si no
s'allarga el mandat als mu-
nicipis, s'hauran de dur a
terme el mes d'abril de
1983.

Ara be, ¿qué ens oferi-
ran les diferentes obcions
polítiques? Segur que tot
lo millor. Es clar que Ha-
vors és dificil que se cum-
pleúcin les promeses. Una
cosa és la propaganda
electoral í l'altre, la for-
ma d'actuar una vegada
prese possessió de les pol-
trones municipals. A les
eleccions rnunicipals de
1979 —quasi fa quatre
anys—, als arenalers per-
tanyents al municipi de
Llucrnajor seis oferia l'or
i el moro. De tots aquest
oferiments, la majoria
s'han quedat en bons
desitjos. I si no, repasem
el programa de la UCD
d'aquelles fetxes d'aquest
partit que ostenta la ma-
joría municipal de l'Ajun-
tament llucmajorer.

Aquest programa, de
color vert —seria perque
no se perdessin les espe-
rances—, en el que a
S'Arenal se referia deia:
Cens d'habitants 4.363
Aixó si que era cert.

Infraestructura; no
analitzaré tot el que se
referia a aquest apartat,
però si a la menció que
se feia del passeig marí-

Senyors, ¿com está
el passeig marítim?
sencillament	 desastrós.
De les aigues pluvials és
millor no parlar-ne.

Urbanisme:	 Quantes

promeses! Les han com-
plides totes? No, no les.
han cumplides.

Sanitat i higiene: Mol-
te de pudor per les Depu-
radora d'aiguas Residuals
i per certs establiments
hotelers que treven els
fems a les 5 de l'horabaixa.
Dispensari: on está situat?
Evidentment no a S'Arenal
Llucmajor.

Ensenyança: Aquest era
un tema de máxima impor-
tancia. S'ha construït el se-
gon grup d'EGB. Però, la
guardería infantil munici-
pal, i la Biblioteca pública
escolar? ¿I la poca atenció
a la netetia de les escbles
públiques, els vidres se fan
nets una volta en l'any!
Tampoc en aquest apartat
s'han cumplit t els progra-
mes.

Culturals: Estudi i
inici d'un Camp Munici-
pal. Com que no deien de
que era el camp, tampoc
se va construir.

Social i joventut:
d'aquest punt més val no
parlar-ne.

LA OPOSICIO

La oposició municipal
a Llucmajor está formada
per sis regidors socialistes.
Apart, hi ha tres regidors
independents, dos per la
Villa i un per S'Arenal.

Es evident que més que
parlar d'oposició, caldria
parlar de concertació. I
és que amb els famosos
pactes municipals entre la
UCD i el PSOE, d'oposició
no n'hem vista en lloc.  Ben
enfora quedaren aquells
desitjos socialistes d'acon-
seguir un municipi distint.
Es clar que amb 6 mesos
que els queden poden can-
viar de sigladura. Per
fer-ho se cenessiten ideas i
no ganes de fer la sesta
com ha passat fins ara.

ELS INDEPENDENTS

Després de repassar la
actuació d'UCD i del
PSOE, passarem a enjudi-
ciar la dels independents.
Sobre els dos de Llucma-
jor me manquen dades
damunt eh mateixos i
no en puc parlar. A més
aquí tratam sobre S'Are-
nal. Per S'Arenal hi ha un
regidor que va figurar a la
Candidatura del Grup
Independent Arenal CIA.
Aquest regidor, des del co-
mençament se va veure
abandonat per tothom ja
que el seu grup va desa-
pareixer als pocs dies de
celebrar-se les eleccions,
i és clar, ell tot sol a Lluc-
major no te gens de força.
Moltes vegades me deman
si no seria millor que
s'hagues quedat a ca seva.
No us pareix que és així,
senyor regidor? Aquest és
més o manco el desenvo-
lupament de quasi quatre
anys de gestió municipal.
Es ben segur que a les prò-
ximes eleccións els ciuta-
dans arenalers s'ho pensa-
ran millor a l'hora d'entre-
gsr le seva confiança a
unes sigles o a les altres.
Persones amb visió de fu-
tur i plantetgament polí-
tics clars, són les que ne-
cessita l'Ajuntament.

MANOLO MANJON

Moquetes. Papers. Pin-
tures. Revestiments.
Aplicació de plàstics
líquids a la construcció

Exposició i vendes:
Carrer Cannes, no. 27.

S'Arenal de Mallor-
ca.

PINTURES A. MESTRE
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Tombats a la molsa

La rebelió de la
periferia

Envoltant a un centre sempre es troba la periferia. Si el centre és Ma-
drid, en aquest cas, la periferia és tot allò que no és Madrid: eomunitats
autònomes, regions, «províncies», ... si parlam en termes administratius.
Tanmateix aquestes entitats administratives són les representan! s d'un
aglomerat heterogeni de cultures, llengues, tradicions, història i moltes al-
tres coses que sabem de tant de sentir-les.

Hem patit, patim i paritem encara molt de temps —mentre campin
pel món articles 143 i LOAPES-- un centralisme aferrissat que es va des-
fressant, de tant en tant, de descentralització, regionalisme o «autonomis-
me» que, no tapa, ni de bon tros, la realitat. Les comunitats autònomes
ara temen un cert poder de gestió i d'administració (descentralització),
però el pes de les decisions i molt especialment de les decisions impor-
tants, encara cau sobre les espatlles —pobretes!— del centre poli , ic, geo-
gràfic i administratiu: Madrid.

Un profund i arrelat —massa arrelat— sentiment d'inferioritat de la
periferia ho domina tot. Aquest sentiment arriba a fer pensar als «perife-
rics» que tot el que ve de Madrid és més bó, que les decisions importants
sols poden ser preses a Madrid i que nosaltres —«las provincias» en diuen
ells— sols som la comparsa que els acompanya. Les decisions de Madrid
han estar i són irrevocables, no es poden canviar. Una decisió de Madrid
té un pes específic que no tenen les decisions d'altres bandes (i no em refe-
resc únicament a l'administració pública o a les decisions polítiques). En-
cara sentim massá vegades alió de «ho consultarem a Madrid», «esperam
resposta de Madrid», «está en tràmit a Madrid», «Madrid ens ha dit ...».
Madrid ho és tot. Es la decisió, el tràmit, les ordres, la resposta.

Això sí, durant aquesta —eufemísticament— anomenada «Campanya
pre-electoral», hem pogut sér testimonis d'una certa «rebeHió de la peri-
feria» quan Madrid intentava imposar a les delegacions d'alguns partits
els seus candidats i les seves llistes. Fins i tot hi ha hagut intents —no sé
si ho han aconseguit— de disoldre alguns partits en certes «províncies»
que s'han sentit ofeses, marginades o ambdues coses a la vegada, pel cen-
tre geogràfic.

Aquest fet, anecdòtic si voleo, és important perquè ja no són «els de
sempre» que contesten les decisions madrilenyes, sinb que també altres
llocs, altres recons, moltes vegades sense gens de  tradició ni interés auto-
nomistes, fan front a les decisions foranes quan troben que no poden ser
assumides. Potser la perifèria comença a adonar-se'n que sense ella el cen-
tre no existiría.

Clar que, també, a aquestes altores encara hi ha 'loes perifèrics que
són incapaços d'oposar la seva opinió a la del centre. Per?)  això ja no és
provincianisme, es ximpleria pura. No és estrany, idés, que la qüestió auto-
nómica hagi estat retallada... pels mateixos representants de la periferia.
Un sentiment d'inferioritat i de submissió no es pot fer desaparèixer en

dos ,dies, ni en deu anys.
Per?) això, clar, és el seu problema. La llàstima és que nosaltres patim

les conseqüències.
Ramon Turmeda

AGENT OFICIAL: BARTOMEU JAUME I NADAL
A S'ARENAL, SANT CRISTOFOL, 6 TEL. 260001

A LLUCMAJOR, HISPANITAT, 17-16 TEL. 660140
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El passat dia 12 d'octu-
bre se'n va anar definitiva-
ment de S'Arenal una
turista alemanya, Frau Cla-
ra Buss qui durant 25 anys
ha vengut a descansar al
nostre poble.

Frau Buss va venir per
primera vegada a S'Arenal
l'any 1957 i se va alotjar a
l'Hotel "San Francisco"
primer hotel de la cadena
Riu, perque fou l'hotel
mes barat que vaig tro-
bar, diu, des d'aleshores ha
vengut ininterru in pid a-
men t durant 25 anys unes
40 vegades.

"Mallorca es per a mi la
segona pàtria. Are me he
d'anar perque sóm massa
major i no puc molestar a
tanta de gent per a venir
aquí, me fa pena deixar
Mallorca, però ho de de
fer".

—¿Qué li ha parescut
la nostra Illa?

—Es lo millor del mon.

M'agrada tant que molts
deis meus amics s'han
comprat un xalet o un
apartament a l'Illa.

Aquesta entrevista te
lloc a l'Hotel Olimpo, En
Tito Robles, director de
l'Hotel ens conta que que
la Senyora Buss coneix
Mallorca pam a pam: des-
de l'estadá que te la clau
d'un o altre hort des d'on
se pot veure un talaiot
fins lo rnés hisignificant
de la nostra història i cos-
tumbs, perque durant els
25 anys que ha visitat
Mallorca no solament
ha visitat el litoral i les
seves platges, sinó que
s'ha aficat a l'interior
de l'Illa per a coneixer
tota la seve riquesa. La
Senyora Buss va neixer a
Hamburg. Durant 30
anys fou comare en cap
d'una clínica on neixen
un 5.000 infants a l'any.
Te un temperament molt
fort alhora que agradable,

la seva conversa detalla el
més minims recorts de la
seva estáda entre nosaltres.
Alguns dels seus coneixe-
ments, els ha publicat a
articles periodístics.

— ¿Quants d'articles
ha publicat?

—No ho sé, molts. Com
que m'agrada tant la vida
de Mallorca tambe he es-
crit un parell de contes
en forma de rondalla.

ALUNES ANECDOTES

Me pot contar algunes
anecdotes que li hagin pas-
sat a Mallorca?

—Si, una vegada que
viatjava cap a una cala
de Santanyí, haguerem
de baixar de l'autobús
per arribar a la cala. Des-
prés de la visita, vaig dei-
xar olvidada la meya bos-
sa damunt una paret. Tres
hores més tard me'n vaig
adonar. Hi tornarem i en-
cara era el mateis lloc mal-

grat que moltes personnes
hi havien passat. Es mare
vellós comprovar que a
Mallorca hi hagi perssor-
nes tan honrades.

De mi puc contar
que durant les nieves
estáncies als hotels de
S'Arenal sempre he fet
d'infermera i la gent ha
acudit a mi ja que tenc
algunes nocions de medici-
na.

UN HOMENATJE

Les institucions turísti-
ques de Mallorca han pen-
sat en retrer-li un home-
natge a Alemanya mateix
on ella resideix. D'aquesta
manera s'aconsegueix un
doble objectiu. Mostrar a
la Senyora Buss l'agrai-
ment de Mallorca i fer veu-
re als alemanys el bon trae-
te i el carinyo que se sent
pels asidus a l'Illa.

HOMENATGE A LA

TERCERA EDAD
Dia 14 de novembre

Patrocina:
El Magnífic Ajuntament de Llucmajor

Col laboren :
"Caja Postal" — Sa Nostra — La Caixa — Club
Tots Junts — AA. PP. Sant Vicenç de Paül —
AA.PP. La Porciúncula.

Subscripcions:
Convent de les Germanes de la Caritat
Fins dia 10 de novembre

El sector turístic II retra un homenatge a Alemanya

Frau Buss, 25 anys
visitant s'Arenal

SE FA SABER
Que els dies 13 i 14 de novembre

S'inaugurarà el "Club Mallorquí"

DEL RIU
CENTRE
A la Plaça de les Meravelles
Concurs de Dibuix pels escolars del poble

Orquesta "Hans Pape" (alemana)
Balls mallorquins
i altres atraccions

Tothom hi és convidat



Organitzat per "SA NOSTRA" hi va haver homenatge a la
tercera edat aquest mes passat al Pillan. De mans del president de la Federació de bolos i petanca, destacats petan quistes des Pil.larí reberen valuoses plagues conmemoratives.

A l'homenatge ala vellesa, els nins hiprengueren part molt activa.

BAR DON BENITO
• us trobareu be amb Na Vicky i

en Miguel
INTERNACIONAL PUB

Edifici Don Benito

Carrer de Sant Bartomeu, 63	 Aprop del Camp de Fútbol

IMPREMTA

S	
DE

A.
S'ARENAL

* TIPOGRAFIA * OFFSET

* DPT. FOTOGRAFIC

SANT CRISTOFOL, 116 TEL. 266117
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El darrer crit- en bosses i articles en pell

CURTITS
Avinguda Nacional

devora

HOTEL TOKIO
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Pil.larí
El passat diumenge dia

3 d'octubre hi va haver fes-
ta grossa al Pil.larí, festa
de tot el poble, dedicada,
però, especialment a les
persones de la tercera edat.

El matí, a les 11, missa
solemne a la que acudiren
els padrins acompnayants
de tot el poble. A conti-
nuació, al petit teatre del
costat de l'esglesia, un bon
dinar per a tots els vells
amenitzat per un conjunt
de balladors i altres atrac-
cions, tot patrocinat per la
Caixa d'estalvis "SA NOS-
TRA".

TORNEIX DE LA
SlivIPATIA

Al mateix temps de
l'homenatge a la vellesa,
se disputava als terrenys
de joc del Club de Petaca
Sant Francesc del mateix
Pillarí, "El Seté Tomeix
de la Simpatia". Devuit
tripletes amb un total de
3.128 anys, —tots el juga-
dors tenien més de 60
anys— se disputaren du-
rant tot el rnatí i des-
prés del dinar aquest tro-
feu que tant d'interés aixe-
ca entre els jugadors de la

tercera edat. lii participa-
ren tripletes de Es Pil.larí
—el Club organitzador—, i
de molts altres clubs ma-
llorquins. No direm aquí
qui va guanyar el torneix,
tanmateix el que és impor-
tant del torneix es el com-
panyerisrne, l'esportivitat,
la simpatía que du en si el
noble esport de la petan-
ca.

El inigdia hi va haver
dinar al local social, —vef-
nat dels terrenys de joc—,
presidit pel president de la
Federació Joan Dolç y En-
senyat, el vice-pregident

pel president de la Federa-
ció, Bernat Fiol i Ensenyat,
el President del Club del
Pil.larí Joan Comes i Moll,
el President honorari Josep
Picó i Enrich i l'antic
president Miguel Duran.

Abans del dinar, el pre-
sident honorari ens contà
com va començar aquest
tomeix de la simpatia per
a persones de la tercera
edat: Amb la meya expe-
riència com a organitzador
de molts d'actes d'home-
natge a la vellesa, ja que
vaig esser delegat a la CAI-
XA a la barriada de San-
ta Catarina, vaig organit-
zar aquest torneix que a
més del joc de les triple-
tes consisteix amb un di-
nar de companyonia. El
primer any, fent us de la
paraula, vaig dir que aquest
torneix, que fou catalo-
gat per la Federació Ba-
lear, ho fora exclusiu del
Club des Pillarí i vaig de-
manar que altres clubs
l'organitzatzin, cosa
que fina avui no s'ha pro-
duft. Cada any se fa aquí.

Als postres, els parla-
ments de rigor: El presi-
dent de la federació va
esmentar la petanca com a

lles.
Una diada ben simpá-

tica, com hem dit abans,
a un dels pobles més agra-
dosos que te S'Arenal de
Mallorca.

deport per a la tercera
edat. Abans, va dir, els
vells no tenien altra obció
que jugar a les cartes dins
el café. Avui, amb la pe-
tanca, tenen unes obliga-
cions, un horari, fan exer-
cicssi tirant i recollint bo-	 MATEO JOAN I FLORIT



EquO d'infantils de la porriúncula. Foto KamaL

Plantilla de l'Hotel Java en partit de final de temporada.

Monument a Sant Francesc, obra del P. Cabot.

Casats con i Timor.	 A les hores punta, l'aglomerament de trtific fa posar el nirvis a flor de pell. Foto KamaL
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Tripleta del Club Petanca la Porciúncula. Foto Kamal.
en Juan Inas. roto nona'.	 Benedicció, ambLa temada turística

s acabero.. El curs o any escolar
ha comencat

Ornnirp per,;nir IIIP vn rompo 3,
amollada de colomes, de l'escultura de Sant Francesc. Foto KamaL

A la nostre zona que és
S'Arenal de Mallorca, vi-
vim ara la (larga cua de fi
de temporada turística que
ara se dona per acabada.

Durant els mesos de se-
tembre i octubre hem vis-
cut el mateix tragí de gent
i activitats que durant els
mesos de juliol i agost.
¿Una temporada especial-
ment ¡larga? Idb sí. La ter-
cerda edat que aquesta tar-
dor adepta ens ha visitat
usant les nostres instalia-
cions ha fet permaneixer
al seu treball a les planti-

Iles de servei
leria, discoteques
Je cotxes... enea:
mentein els pues
deixaven, i su i
clat amb l'atlote
començat a anar
la... cosa que in
a certes hores
Ja i tornada d
gi les cornades
xes i l'aglomera
tràfic i nirvis a
hagin convertit
tre poble en un 1
del millor temps
ció turística.

la temporada
raba, entra en la
ut el curs o any

vida i en con-
la seva activitat
. Les installa-
a la práctica de
ra ja no acullei-
nent forà. Tam-
nactives.

ra cambre foto-
ara a captat a
equip que la
BOA (L'Hotel
va confeccionar
ctu)re a les ins-

taliacions esportives "An-
toni koses".

El personal de l'Hotel
Java, també despedeix la
temporada turística jugant
a futbol al camp de La
Porciúncula, al igual que el
de l'Hotel Timor.

Com que la Porciúncula
és una talaia i centre
d'aconteixenients de
S'Arenal de Mallorca i vol
esser qualque cose més en
el que a contengut reli-
giós i franciscà es refe-
reix, puulicam ajes el nos-
tre reportatge gràfic la

fotografia Inés significati-
va de l'acte que va tenir
lloc dia 3 d'octubre i que
va arreplegar a una genta-
da amb motiu de la clau-
surada del VIII centenari
del naixament de Sant
Francesc d'Asis i de la
Inauguració i Benedicció
de la estàtua que conme-
morará la efemérides (pro-
motor i realitzador el Pa-
re Cabot). El Senyor Bis-
he va presidir la Eucaris-
tia.

A la nit, al saló d'ac-
tes de la Comunitat, se va

representar la comèdia
"Les monges Blaves" a a-
rree del quadre escènic
que anima i dirigeix en
Quico Quetgles.

Els equips de Petanca i
Futbito estan en marxa,
com ens dona a entendre
aquesta foto.

Per acauar, si la tem-
porada turística ha aca-
bat... el curs escolar a co-
mençat.

FRAY ADOLF DE
YILLARROVA



Deportista i persona

Aquest mes amb...
Josep Peñalver Nieto

—Lloc i data de naixa-
ment?

—San Carlos del Valle
(Ciudat Real)

— ¿Estudis?
—Primaris
—Ofici, professió o ca-

rrera, al marge de l'esport?
—Som propietari de la

empresa "Limpiezas Peña!-
ver"

—Quina és la teva
trajectoria Esportiva?

—Vaig comer-wat l'atle-
tisme per afició i he par-
ticipat a proves nacionals
a dins i a fora de Pilla fins
a fundar el "Club Peñal-
ver-Aspe".

—Quin és el principal
tret del teu carácter?

—La sinceritat i el ca-
rácter obert als altres.

—Quines qualitats pre-
fereixes en un home?

—La amistat sincera
—I en la dona?
—Que sia femenina
—Partidari del divorci?
—Si
—Quin és el teu prin-

cipal defecte?
—La caparrudesa.
—La teva ocupació pre-

ferida?
—L'acletisme
—El teu somni de be-

nestar?
—Tenir un xalet
—Quina seria la des-

gracia mes grossa per tu?
—Morir
—El teu lema?
—La veritat
—Que t'agradaria ser?
—Allò que som
—Quins noms preferei-

xes?
—Antònia, Piedad...
—Que detestes mes?
—La mentira
—Quin fet històric ad-

mires més?
—La implantació de la

democrácia.
—Quina reforma admi-

res mes.

—La democracia.
—Quins són els teus

pintors preferits?
—En Velazquez
—Quins són els teus

poetes preferits?
—No cap
—Els teus herois de fic-

ció?
—Don Quixot de la

Manxa.
—Els teus herois de la

vida real?
—El Rei d'Espanya
—Una película o progra-

ma de TV?
—Curro Jiménez
—Quins dons naturals

t'agradaria tenir?
—No tenc aspiracions

en aquest sentit.
—Que opines de la urba-

nització des Trenc, de Sa
Dragonera?

—1-li estic en contra. Es

un atentat contra la natu-
ralessa.

—Que opines de la revis-
ta S'ARENAL DE MA-
LLORCA?

—No m'agrada, no está
en la meya llengua.

—Política o esport?
—Esport
—Com t'agradaria que

te recordassin?
—Com un bon esportis-

ta.
—Vols afegir qualque

cosa abans d'acabar?
—M'hagues	 agradat

guanyar la carrera S'Are-
nal-Llucmajor ja que en
set ocasions he fet segon.
M'agradaria que la joven-
tut sentis una forta afició
per l'atletisme.

JOAN QUINTANA
CASTELL

"1 Trofeo Assegurances Mare Nostrum"

El jugador Cana es de
moment el màxim goletja-
dor de l'Unió Esportiva
S'Arenal, de Regional Pre-
ferent. El segueixen el
devanters Diaz, Carlos i Sa-
las.

Diguem que l'Agencia
de S'Arenal de Asseguran-

ces Mare Nostrum (Ca-
rrer Berga, 50 Telefon
265374) concedeix un
artistic trofeo pel máxim
goletjador de l'equip de
Preferent al llarg de la tem-
porada 82-83. Un intere-
sant alicient més pels
futbolés arenalers.

Cano, de ¡'Unió Esportiva
S'Arenal.

Cano, primer
clasificat

Josep Perialver ¡Nieto. Foto Sbert.
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Insignia d'or al
batle de Palma

Días pasats en el despatx del Batle
de Palma, Ramón Aguiló Munar, tin-
gué lloc un acta de gratitut i considera-
ció. L'hi fou imposada l'insignia d'Or
de la Federació Espanyola de Boxa,
de la cual es president, Pastor López
Alvarez.

Per fer entrega e imposició de tal
distinció fou delegat el president de la
Federació dalear, Bartomeu Sbert i
Barceló, que per altra part es arenaler

BAZAR BAHIA
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from	 250 Ptas.
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from	 225 Ptas.
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10%

i col.laborador de la revista "S'Arenal
de Mallorca".

Estigueren presents a Pacte el regi-
dor d'esports Miguel Pascual i els federa-
tius Eusebio Pomar i Joan Perelló. Al
gravat que ilustran aquesta informació,
poden veure el moment en que es fa
tal imposissió. Aiximateix la Federa-
ció 3alear entrega a Ramón Agulló
el Diploma d'Honor de la entitat.

MATEO JOAN FLORIT

Descuento a los Clientes
Discount to the Clients HOTEL BAHIA
Rabatt
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Les aigües residuals
Durant els tres o quatre

mesos derrers ens hem
ocupat de les aigues resi-
duals, i especialment de
les de la part de Llucma-
jor, ja que a la part
Ciutat aquest assumpte es-
tá mes o menys solucionat.

Hem insistit en la neces-
sitat de fer un pla de re-
guius a fi de no tirar ni
una gota d'aigua, —ni de
la depurada— dins la mar,
darrerament en Manolo
Manjon va fer un article
—denuncia de les pudors
que han d'aguantar els
veinats de la depurado-
ra...

Per a clarificar ideas i
donar una informació lo
més objectiva possible als
lectors de S'ARENAL DE
MALLORCA, hem entre-
vistat a Pere Sampol i
Barceló, enginyer indus-
trial i cap de perssonal de
l'Empresa SOGESUR.

Pregunta: Que hi ha de
veritat o de mentida sobre
l'assumpte de la pudor de
la depuradora de S'Arenal?

Resposta: En cinc anys
que la depuradora du de
funcionament ha fet pudor
durant 20 dies, intermiten-
ment aquest estiu i 2 dies
cada estiu els anys passats.

Pregunta: Al carrer Mi-
ramar, ha sortit l'aigua
bruta 5 ó 6 vegades aquest
estiu. A que se deu això?

Resposta: Després de
l'allargament de l'espigó
del Club Náutic, l'Arenal
ha pujat 7 centímetres i
ha tapat l'emissari d'emer-
gència, ara esta embossat.
La solució está estudiada,
el projecte está fet i en-
tregat a l'Ajuntament de
Llucmajor. Ara está en
mans dels polítics que són
els qui han de decidir. Jo
confü que l'estiu que ve les
obres estaran acabades.

Ara no fa pudor, més
be se sent olor de pins i
de reina a la depuradora,
però és indubtable i tu ho
has confirmat que aquest
estiu n'ha fet i molta
Teniu previstes solucions?

Resposta: Nosaltres te-

nim previst instal.lar un
cedás a l'arribada de
l'aigua per a porgar la
filassa i els pedassos que
arriben aquí i embullen les
turbines. D'aquesta ma-
nera les turbines dona-
ran mes rendiment en la
digestió del fang i no ferá
pudor. També teninl pre-
vist la installació d'un
secat mecánica de fang.
Aquesta instal.lació se
podria fer a un o dos qui-
lómetres de S'Arenal,
d'aquesta manera la pudor
no se sentiria en absolut
aquí. Cal remarcar que la
digestió i el secat del fang
són els dos punts on se
produeix més pudor.

Pregunta: Ara tirau
quasi tota l'aigua dins la
mar, desaprofitant una
aigua molt bona per a re-
gar alhora que se contami-
na la mar amb una aigua
que no és neta del tot.
Veus factible aprofitar to-
ta aquesta aigua per regar
el camp de S'Arenal?

S'ha d'aprofitar aq ues-
ta aigua que te nitrats
i fosfats de ordre de tres
vegades més que l'aigua
pura. El foravila de S'Are-
nal Id sortirà guanyant
molt. Són 8.000.000 me-
tres cúbics anuals d'aigua
que se tira a la mar i que
s'han d'aprofitar. Ara
s'aprofita un poc d'aques-
ta aigua i se cansen de se-
gar alfals als terreins re-
gats.

Veus possible o nece-
ssari camviar l'emplaça-
ment de la depuradora o
consideres que camviant
l'emplaçament de la dise-
cació del fang tot se solu-
cionará?

Lo ideal seria estar a
més d'un quilometre del
nucli urbà. Ara, aquesta
construcció ha costat
molts de milions al poble
de s'Arenal sen ha d'apro-
fitar. La solució, com he
dit abans, és continuar
aquí i tratar el fang a un
o dos quilómetres enfo-
ra del poble.
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Aixi pensen les dones damunt
el sexe

Les dones avui dia prefereixen als homes amb experiència en
l'amor. Molt poques valen ser la primera amb ell dins el llit.

En el que a sexe es re-
fereix, les dones europeas
estan totes d'acord, segons
una enquesta del sociòleg
belga Marc Lanval. Dins
ella 95,4 per cent estaren
por un control de naixa-
ments. 91,5 per cent exi-
geixen un afluixament de
les lleis d'avortament. No-
mes una de cada cinc vol
un home que sia verge.
Per quatre de cada cinc
dones, l'adulteri no és mo-
tiu de divorci.

SALUTABLE
MITJANSASANT LES

CEBES

Molesta a molts el seu
olor per a besar, i per pre-
parar-la, la ceba ens fa de-
rramar llàgrimes. Molt po-

no se desembossa ràpid
en pot concluir a una em-
bòlia, que moltes vegades
és mortal.

Eh sabis han descobert
que crua o cuita, 60 grans
de seba són suficients per
fer la nostra sang mes
"prima". Les cebes reper-
cuteixen favorablement
damunt el nostre metabo-
lisme en el que a sucre a
la sang es refereix. Tenen
una hormona que presio-
na damunt el sucre quan
hi ha malaltia.

Això no és cap motiu
per prendre les cebes com
a medicament. Per una cui-
nera hábil no será difi-
cil fer-les ben gustoses
amagant-les dins els man-
jars.

ques persones però sa-
ben: Aquesta verdura és
un dels més saludables
queviures. N'hi ha algun

entre nosaltres que no hem
patit una trombosi perque
al momento oportú va
menjar ceba. Si el tap        

¡COMERCIANTI
TU QUE VIUS

DEL TURISME
FET SOCI DEL
FOMENT DE

TURISME
TEL. 267654       

RESTAURANTE

Piscis
Cuina casolana
Bodes, comunions i al-
tres banquets.

Carrer del Gran i
General Consell

(devora l'Hotel :1ahia
de Palma

2642N3  

•

JAN TOKI

CUINA TIPICA VASCA
JOSE LUIS y CARMEN ARRILLAGA

Sometimes Park, 80- 81

Frente Balneario 3         



S'Arenal que representa
ser turística Ciutat,
Hauria de donar exemple
de que está ben ordenat.

Esperem que prest se faci,
per esser necessitat,
un mercat tapat que tengui
molt de valor i calitat.

A ne'ls terrenys veïnats
entre el poble i el futbol,
si estassin urbanitzats
per tots seria un consol.

Aparcaments que fan falta
allá es podrien montar,
edifici alt i ampla

Acabarn la temporada
de turistes extrangers,
Ben prest vendrá sa

/bandada
de turistes hivernés

La temporada d'hivern
sempre te la missió,
de que col crida el govern
per pagar contibució.

També pagam un impost
els de la automoció,
denorninat pchs acords
impost de circulació.

L'Asseguranssa és pesada

per cotxes poder aparcar.

També un poli-esportiu
se podria edificar,
tant per l'hivern com l'estiu
petits i grans per jugar.

Si tots aquests voltants
estassin ben netetjats,
Amb roses con-) a brillants
dins jardins ben floretjats

Després S'Arenal tendría
un nom molt Inés distinguit
d'escriure no em cansaria
demanant lo de profit.

ESCANDELL

també en circulació
ja que pagam en l'anyada
devuit-mil dins Llucmajor.

La targeta de transport
que hem de pagare!

/taxistes
sense tenir cap conhort.

Hisenda que mos controla
surt el compte rodó,

mos posa l'impost que
/proba

per bona administració.

ESCANDELL

II • 16.1•1 TELE-SER VICE
Carrer Salut, 9
Tel. 266357

ELECTRON ICA 

INTERCOMUNICACIO
SONORITZACIO
PARALLAMPS
MAGNETICS I
CLASSICS

1
—Antenes individuals
—Antenes col.lectives
—Porters electrònics
—Video telèfon
—Telefonia automovil
—Servei tècnic de T.V.
al taller

SOMOS RAPIDOS...
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¿Pala CliANDO qat h qau,n?

JUAN ARTES-DE DURAN

De pint en ample
Una revista en la !lustre llengua

Subscriu-ti
Carrer Esperança, 2 Llucmajor
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S'Arenal, ciutat
turística

Final de temporada

RECANVIS

NUEVA OLA

Venda d'accessoris, bicicletes Reparació de bicicletes
i motocicletes	 Carrer Trassimeno, 64

S'ARENAL DL MALLORCA

Especialitat en

carn a la brasa i

pastes italianes

Hotel Festival

Jestival Platja de S'Arenal

Sortida n.° 5
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Problemes de S'Arenal
Quan de fet no hi ha passió
se perd tot s'interés,
aixó és es gran procés.
que podem comentar-ho.
Diré amb ven de raó
lo que passa a S'Arenal,
dexifrará arab detall
pel públic entarar-lo.

Es una zona turística
de primera calidat,
bons hotels s'hi han rnuntat
dibuixats de bon artista
El veure sa feina eclipsa
de lo aloa que s'hi gastà;
allá el turista está
servit amb tota revista

Un fallo molt gros hi ha
se pot dir a S.arenal:
es carrer n'és infernal
de sa gran brutor que hi ha,
amb un càvec pots plegar
sa brutor de ses voreres
i no parlem de ses ceres
que allá podrás patinar.

Se costurn que ha entrada
és dur passejar es ca
i fer-lo pixar i cagar
a damunt s'enrajolada
d'aquella acera cuidada
que un dia se deixà
Miran quina moda hi ha
de sa gent desenfeinada!

Aquel] turista que ve
i no ho veu tan treballat,
i d'hotel tan adornat,
s'hi sent com a cavaller,
penó quan va pel carrer
amb merdes i pixerades,
critica ses ordes dades
diguent: això no está bé.

Se hauria d'exigir
amb tota se contundancia
de fet. és fer-la lluir
aquel' que no fes així
que fos molt fort castigat,
veurieu si aviat
tohtom voldria complir
Per desgracia estarn

/mandats
poren dir de mals pastors
que no hi tenen amors
combrant-se un bon jornal
i aquest tan guapo Arenal
roman, de fet, olvidat.
Ni batle hi ha nomenat
per resoldre bé o mal.
Els veíns tots hem d'esser
que sa llei hem d'imposar
que lladri de nit es ea
i de dia passejar-l'hei,
imposar també una Ilei
de qué pagui un tribut
será cas molt agut
que duria bon rernei.

CLIMENT GARAU

TeL 265005

SArenal
5 P de Mallorca

Amplia la seva activitat al camp de la venda

de pintura industrial,

domestica i marina a la mateixa direcció

Energia Solar - Aigua - Calefacció - Gas - Sistemes
d'estalvi d'Energia - Maquinaria de Bricolage

%ElE1
-zi suministros

	ARENAL. S.A.
Amílcar, 18	 Telefon 265329

	
S'Arenal de Mallorca
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Comencam aquesta sec-

ció amb la novetat que
constituí veure que un
equip i ademés areneler
aconseguí denotar al con-
trincant de torn per un
net i llampant 7 a 0.
Fou el C.F. Brasilia, III
Regional, en el "Camp
Roses". El visitant el C.D.
Colonia.

Marcaren els gols, Váz-
quez, Rueda, Navío, More-
no, Manolín (2), i García

El Brasilia alinea a Cas-
tilla, Sánchez, Vázquez,
Nadal, Manolín, García II,
Villalba, Carvajal, Navío,
Rueda, García III (More-
no).

El juvenil del Parroquia
Arenal tanibé trionfá del
Sóller per un (Don resul-
tat, 3-0. Dirigeix l'equip
del carrer Vicaría, En Ca-
brera, ex-jugador del
S'Arenal.

I ja que parlam del
S'Arenal, en el moment
de escriure aquesta infor-
mació direm que perdré a
Capdepera jugant contre
d'Escolar, per 2-0. Es va
conservar el 0-0 fins avan-
zada la segona part. Pero
l'Escolar empengué molt
i l'equip arenaler va veure
batuda la portería de Ca-
pella en dues ocasions.

L'entrenador, en Pepe
Dols plantetgá molt bé el
partit pero no es pogué
evitar que dues vegades la
pilota traspasás la línea de
porter ¿Idó que hi farem?
Un altre pic será. Noltros
tenim plena confianza amb

la jove i voluntariosa plan-
tilla.

I del alevins del Lac-
tancia que men direu? Son
la nota més simpática i ale-
gre del futbol arenaler,
lluitant al màxim i mos-
trant una disciplina que ja
per si voldriem equips
d'altres categorías . Tam-
poc pogueren evitar una
derrota. 0-4 en el "Camp
Roses" contre el Monti-
sión de Palma.

I aiximateix derrota
dels aficionats del S'Arenal
en camp del Coll d'en Re-
oassa, per 6-0. Molts de
gols son per els bons
atlots que entrena en Pep
Rubio, també ex-jugador
del S'Arenal.

En Pep Dols em deia
fa uns dies, "qualsevol po-
ble de Mallorca posa més

Chaparro

coratge animant als juga-
dors locals que els de
S'Arenal". No es tant tam-
poc, pero si es hora que
els aficionats arenalers ani-
min Inés intensament als
seus jugadors. Tant en
Dols com el components
de la plantilla mereixen el
major recolcament. Llui-
ten al màxim i els hem
d'animar també al máxim.

I camvian de deport.
Es per a dir que tenim
dos destacts caballistes a
S'Arenal. Dos homes que
tenen cavalls de carreras,
Trotons amb cabriolet.
Es tracte de Bartomeu
Adrover i Josep Santos.
Ben prest els faren una
entreviste per aquesta re-
vista local. Tenen coses
interesants que dir.

A Son Pardo saben
molt bé dels seus triunfos.

S'Arenal altre temps
tingué grans aficionats i
propietaris de cavalls de
carreras. Entre altres
N'Andreu Canals de
l'Hotel San Diego i en
Mateu Perelló "d'es ci-
ment". Un deport noble
i vistáis les proves al ga-
lop enganchat.

I tornant al futbol.
Hi va haver sopar per tota
la plantilla de S'Arenal,
Regional Preferent servit

a l'Hotel Solimar. Una
noble convidade d'en Pere
Canals. Hi asistiren qua-
si tots el jugadors, la ma-
joría de directius i el en-
trenador Dols i Rubio :IMolte de camaradería
exemplar comparierisme.
Una vetlade molt sim-
pática.

Han acabat el servei mi-
litar el jugadors Moreno,
Sastre. Estan ja jugant a
l'equip d'aficionats.

I per cert del nou
camp de deports del cual
se parlave no hi ha res
de res.

Beneide l'hora en que
allá per l'any 1970 se va
aconseguir posar en marxa
el pintoresc "Camp Ro-
ses". S'Arenal, per aques-
ta part, ha d'estar molt
agraid a don Toni Roses
Montís, propietari dels te-
rrenys on está construit
el camp.

De l'equip d'aficionats
poden dir que lluita, posa
molte voluntad i té ju-
gadors que ben prest po-
ren jugar amb el primer
equip. Per exemple An-
gulo, Juanito, Seve, Za-
mora entre d'altres.

Manolo Pavon

En Pere Canals segueix
participant a qualque ca-
rrera cicliste. Concreta-
ment a Llucmajor, amb
motiu del programa de
Fires-82 organitzaren una
prova i en Canals aconse-
gui una vegada més un ar-
tistic trofeu.

El que no ha donat
sorpreses agradables, en-
guany, es en Romera.
"Que pasa tío?"

Passant a vela, clase
optimist, s'está disputant
la regata "Trofeu Presi-
dent". Figuran 40 vaixells
inscrits. Al grup A i en
la primera prova trionfa
en Ferran Rodriguez i fou
2a. clasificada na Soledad
Deudero i 3er José A.
Coll.

Al grup B: lera. Miñica
García Valiño; 2na María
Isabel Estades. Grup C:
ler Joan Galmés; 2on. Je-
sús Guil; 3er. Miguel Roig.

Es va disputar també
el ."Trofeu Carabela", sota
l'organització exemplar del
Club Náutic S'Arenal. Pa-
trocina "Electrica Puigcer-
cós" i fou triunfador ab-
solut en Jordi Martín i
Ferran Moscardó, tripu-
lant del "Mac Lean"; 2on
"Calipso" de Bernat Suau
i Joan Escandell; 3er "Do-
minguero" de Miguel Sán-
chez Cuenca i Marius Bar-
celó. Participaren 13 re-
gatistes.

De petanca direm que
els dos clubs arenalers es-
tan triunfant a la majo-
ría de jornades. Concreta-
ment el día 24 de octu-
bre guanyaren tots, tant
el Son Ven com el S'Are-
nal i amb el cinc equips
que prenen part al cam-
pionat oficial temporada
82-83.

Pep Legra, que fou
campió del mon de boza,
profesionals, fa ja alguns
anys, va pasar un parell
de dies de vacances a
S'Arenal. ¡Benvingut Pep!

En billar americà hi
hagué torneitx a "Don
Benito" del carrer de Sant
Bartomeu. Promotor en
Miguel Bordoy. Triunfador
l'anglés Mr. Kevin i segon
clasificat el mateix Mi-
guel Bordoy. En Bordoy
diu que té molt més pro-
jectes amb importants pre-
mis en disputar. Endevant
Miguel.

SBERT

Esbertades Esportives
Per gentilesa d'Assegurances Mare Nostrum

AGENCIA D'ASSEGURANCES
A S'ARENAL

MARE NOSTRUM
Carrer d'en Bergues,50 Tel. 265374

CAFETERIA SANT DIEGO
COQUES DOLCES CADA DIA

I AL VESPRE MUSICA DE PIANO



Campionat de Tenis
Son Verí

Amb una inversió de 600 milions

de pessetes

RESTAURANT
MONTEBELLO

Docies, coniunions, banquets

Preus especials per a dinar de companyions
*

Menú libas coiminions a mita de preu

Grans jardins -tenis- fútbol sala
-jocs infantils-piscines

Monfebello

Trbanitzaci6 Les Palmeres. Carrett%.
Blanc. Telabn 265020

t'E RT-11:7171
RESTAURANTE

Especialitats: Couscous,
cuina internacional i francesa.
Carrer Horacio, 11
Telèfon, 263553.
Ca'n Pastilla.

CONSTRUCC1ONS J. RIVAS MAS
ESPECIALISTES EN MANTENIMENT

D'HOTELS

CANONGE MATEO ROTGER, 25

TEL. 26 48 53

LAS MARAVILLAS
LLOGUER DE COTXES
CAR HIRE

Llaüt, 40 - Tel. 26 41 25
Les Meravelles

S'Arenal de Mallorca

E LECTRICA

4,tcia,tie
InstaLlacions i reparacions

X RENAL DE MALLORCA

RAFAEL RAMIS TUC.ORES, 5
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Badia Gran-
Badia Blava

Les obres de
prolongació de
l'autovia de S'Arenal
s'iniciaran durant
l'any 1983

Un tros del carrer Tinent Garau Salve; que dona al (-arre ,

este tancer	 permis dC l'cutoritat. Una cosa beu légal per
que no ens agrada.

Moltes construccions
aquesta tardor a la urba-
nització mes gran de
S'Arenal. La majoria, gent
treballadora que cons-
trueix els dissabtes i diu-
menges. Potser hi ha 50 ó
60 construccions que que-
daran acabades abans de
l'estiu vinent.

Molte de gent ja s'ha
mudat definitivament al
nou poble i molts d'al-
tres pensen fer-ho una ve-
gada construida l'autovia
de cintura de S'Arenal que
els permetrà transladar-se
a Ciutat amb menys de 20
minuts.

Els autobussos, ja fa
tres mesos que passan per
la urbanització, —una mi-
nora més—, i l'Ajunta-
ment de Llucmor se cui-
da de que l'autobus esco-
lar s'endugui els infants
a l'escola cada dia que
n'hi ha.

Caldrà pensar ben prest
en la possibilitat de cons-
trua una escola,
tot d'una que hi hagi
al.lots suficients per om-
plir-la.

Passetjant per l'urbanit-

zació, al carrer Goleta hem
trobat N'Antoni Leal i
Diaz, un mallorquí de par-
la foraster encara que sia
nascut a Ciutat. Al seu
xalet, el n. 677 hi ha un
lletrero que diu ANTONIO
LEAL ATS PRACTICAN-
TE.

N'Antoni ens conta que
ell se cuida dels poble en el
que se refereix a injec-
cions, primeres cures i
totes les prestacions sani-
tàries que sien necessaries,
moltes de vegades de for-
ma gratuita —nins que
cauen arnb la bicicleta i
se produeixen ferides su-
perficials—, i no duen do-
blers per a pagar.

Porser els partits polí-
tics, dins els seus progra-
mes electorals de la pró-
xima primavera haurien de
pensar amb dotar de dis-
pensari aquest ample nucli
urbà que abarca a mes de
Badia Gran i Badia Blava,
El Dorado i les Palmeres.

Aquest ATS amb la se-
va experiència i el seu
veinatge seria el practicant
ideal d'aquest dispensari.
Es una idea.

Recentment s'ha fet un
estudi tècnic i presupues-
tani exaustiu per a dur a
terme el projecte urbanís-
tic de la prolongació de
l'autovia cintura de
S'Arenal, no obstant això,
aquest projecte encara ha
d'esser aprovat pel Minis-
teri d'Obres Públiques de
Madrid.

Joan Torres, sub-cap
provincial de carreteres ha
manifestat que el projec-
te consisteix en prolongar
per darrera S'Arenal
l'autopista de l'Aeroport
que te dues calcades des-
doblades fins al Pillan í
i la carretera que duu a
Cala Blava.

Aquesta série de camvis
urbanístics significan con-
tactes a distints nivells
corn es ara es Pil.larí i
Sa Signa en dos sentis, a
més de contactes amb ur-
banitzacions situades da-
rrera S'Arenal.

Als programes oficials
del Ministeri d'Obres Pú-
Migues se te previst que les

•,:st pr	 ‘ccte

de prolongació de l'auto-
vía de S'Arenal se co-
mencin aquest any que ve
i se calcula que s'hi gas-
taran 600 rnilions de pesse-
tes.

MODIFICACIO DEL
PLA URBANISTIC

La creació d'aquest pro-
jecte parteix de la nece-
ssitat de sustituir la carre-
tera de devora la mar per
a procedir a la seva pea-
tonizació. Aquest projecte
de prolongació de la carre-
tera de S'Arenal no te ca-
rácter adicional sinó que
és un pla urbanístic que
sustituirá l'actual.

Joan Torres, subcap
provincial de Carreteres ha
senyalat que la carretera
de devora la mar se va
construir els anys 60 per
necessitats d'acondiciona-
ment i ara ja ha estat
amortizada des del punt de
vista econòmic. Ara del
que se trata és d'eliminar

ira?' sit per aquesta carre-

El Club de Tenis Son
Verí, se troba situat a un
dels llocs mes bells de la
zona arenalera. Amb va-
ries pistes molt ben cui-
dades, mini-golf, solarium i
piscina, aquest complexe
esportiu fa les delicies de
própis i estranys.

A aquestes instal.la-
cions, des del passat 11
d'octubre s'ha vengut de-
senvolupant el "Campio-
nat de Tenis Son Verí".
A aquest campionat hi
han pres part una vintena
de tenistes entre ells n'An-
toni Jordi Pastor, ex tinent
de batle de l'Ajuntament

De Societat
La llar dels nostres par-

ticulars amics Carles Maie-
ro —jugador del S'Arenal-
i de na Miquela Miralles,
s'ha vist alegrat amb el
naixament d'un nin. De
num li han posat Carles.
La nostre enhorabona.

de Llucmajor. Els trofeus
són 6 més un de conso-
lació.

Per a tenir accés a
aquests trofeus, el campio-
nat ha estat per elimina-
ció de jugadors.

Segons va informar en
Lluís Arcos, encarregat del
recinte, a S'ARENAL DE
MALLORCA, cada any se
celebran dos campionats,
aquest passat i l'enomenat
"dels Amics". La partici-
pació a ambdós és prou'
numerosa.

MANOLO MANJON

La llar dels nostres vei-
nats Joan Salvà i Frances-
ca Romaguera s'ha vist
alegrat amb el naixament
del seu primogènit. De
nom li han posat Jesús.
Están d'enhorabona.



Medicaments per a bestioles
Servei de manescals cada dia de 7 a 9

Exercit espanyol, 23
Devora es Pont

Salon de té
Carrer Gran i General Consell
Devora H. Bailía
Abans regents de la pastisseria Universo
de la Plaga de la Vinya
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Fóra bona que ajudéssim el botrí
C ertament, certament, és.ben nota-

ble que, des d'unes posicions ben
declarades d'«unidad de España», hom
escrigui que aquesta idea no s'ha de
fonamentar en «la submissió de ningú i
sí, en canvi, en la solidaritat de tots».
Notable, de bon començament, que es
parli d'aquesta unitat com d'una idea, o
sia com quelcom discutible i que cal
raonar, quan normalment hom s'hi
refereix, o s'hi refereixen ells, com a
una realitat acceptada una vegada per
totes i que, doncs, ha de perdurar per
sempre més, com si alió que ha tingut
un origen no pogués tenir un acaba-
ment. Ara bé, si fins i tot les realitats
més perennes poden ser sotmeses a
una revisió amb el propòsit de
modificar-les, com antany feien alguns
partits revolucionaris avui prou aman-
sits, la idea només té sentit entre altres
idees que han d'ésser igualment legi-
times i, per tant, respectades per l'orde-
nació legal d'una societat democrática
que no posa límits ni traves al pensa-
ment. A l'Estat espanyol, però, aquest
ordenament contempla tot el contrari
en autoritzar la persecució de tots
aquells que en la célebre «unidad»

veuen un lligam que cal trencar, ates
que no es funda en cap decisió lliure
dels pobles ara adogalats.

1 notable també, i sobretot, perquè
no pot anunciar-se que hom no vol la
submissió de ningú, llegeixi's de les
comunitats no castellanoparlants de la
península, (luan aquell que ho diu, en
aquest cas I edició d'«El País», que es
fa a casa nostra i que probablement es
pretendrà catalana, penetra entre
nosaltres en l'idioma de la metrópolis,
no pas el nostre. Amb unes altres
paraules: fa un acte més de colonització
en el precís moment que assegura el
seu desik, de no sotmetre ningú. O dit
encara d una altra manera: aprofita que
se'ns hagi sotmès i ocupat per la violèn-
cia fisica, d'homes i armes, que en facil-
ita una de «legal», per incidir en el
procés de descatalanització de la nostra
comunitat. Tot alió que reforci la castel-
lanització del nostre país s'inscriu en un
projecte, servit conscientment o incon-
scientment, de submissió.

El serveixen igualment, no cal
dir-ho, els periòdics fundats a Catalun-
ya que ni quan han tingut de fer-ho,
amb el restabliment de la democracia,

no s'han catalanitzat, no han volgut
reconèixer la plena existencia d'una
cultura autóctona i, en la mesura que
ho han fet, l'han regionalitzada a tall
d'apèndix o variant menor d'una altra
cultura. Es clar que no els falten ex-
cuses, entre altres aquesta: la meitat de
la població actual del nostre país és
d'origen castellanoparlant. Però és ben
curiós que l'avancin, aquest motiu,
quan no es preocupen gaire de l'altra
meitat, precisament la indígena, la qual
hom posterga descaradament en priv-
ilegiar la forastera.

Se'ns repeteix, un cop més, allò tan
bonic i que sempre fa quedar bé,
creuen, de la solidaritat entre tots, però
no sembla pas que aquells qui en parlen
s'adonin que cauen en un verbalisme
inepte, en una incongruencia que seria
divertida si no ens perjudicava ni feia
mal a ningú. En demanar solidaritat, ja
sia entre persones, ja sia entre pobles,
hom reconeix implícitament que els cri-
dats a solidaritzar-se són diferents, i
més: amb capacitat d'elegir i, dones, ni-
urca. 1, tanmateix, no és pas així com
se'ns tracta, com ens tracta la Consti-
tució espanyola; per a ella només hi ha

parts d'un tot (diguem membres d'un
cos) entre les quals s'estableixen graus
de suficiencia i de subordinació i, en
darrer terme, una relació entre oprimits
i opressors.

La solidaritat, que rebutja la idea de
dependencia, no té res a veure amb la
renúncia d'una cultura per tal de facili-
tar que una altra pugui enfilar-se; no té
res a veure amb la coerció que forca,
obliga a cedir-ho tot a aquell que, sigui
com sigui, també t'ho prendrà, puix
que fins ara és així com ha entes
sempre i continua entenent a la práctica
la «comunitat d'interessos i de respon-
sabilitats», com diu el Fabra, que carac-
teritza l'acció solidaria, establerta, com
es veu, a benefici comú, no contra la
personalitat i els drets d'una de les
parts. Hom té la impressió que alguns,
massa, la confonen amb el gest del con-
demnat a mort que, «solidari» amb el
seu botxí per por que se'l tracti d'egois-
ta i de deixar un mal record, es disposa
a ajudar-lo a fer el nus de la corda amb
la qual será ajusticiat. I l'altre se'n pot
ben riure: conserva la vida i cobra el
sou.

Manuel de Pedrolo

Preguntes d'un estiuejant
¿De guantes maneres es pot escriure la

primera paraula d'un rétol com "Can Pa-
gés"? (Us ajudo una mica: c'an, ca'n, cdn,
cán, c'ala, cala, ca-la. Si no en trobeu més,
poseu-vos al volant o salteu la bassa cap a
les Balears).

¿És cert o no que els diccionaris cata-
lans són més dificils de trobar i de consul-
tar que els de cap altra llengua? (Da
des a tenir en compte: el rètol d'una fleca
de la Costa Brava, "Pá, pan, bread, Brot,
pain, pane"; el "Recó d'ocasions" d'uns
grans magatzems de Barcelona; els "En-
trapans" d'un bar mig convertit al neoca-
talanisme; el vell "Hostal de l'Aran-
gruta" del peu de la carretera de la Rabas-
sada; la llarga récula de restaurants que
ofereixen quatre o cinc menes d"escaxa-

da" o "ascaxada" o "ascaisada", totes so-
carrimades; o l'exòtic "Pan Boli con Ja-
món" que trobareu encara l'any vinent,
tant!, en una guingueta de S'Arenal).

Primum vivere, diu la dita (per casa enca-
ra trobareu un tros de diccionari llatí):
¿primer o només? (epodríeu demostrar
que la llengua interessa de debò gaire a
ningú?).

Altrament, ¿com us expliqueu que a les
piscines, als camps d'esport, als locals
d'esbarjo, als patis de les escoles i dels ins-
tituts de batxillerat només se senti una
llengua que no us dic? O, dient-
ho d'una altra manera, ¿que la Norma no
hagi reeixit a fer-nos perdre la vergonya o
la sensació d'ineducats quan aguantem el
català davant d'un notari, d'una telefonis-

ta o de la senyora de la neteja
que no el parlen?

¿O que s'hagi parlat tant del tercer ca-
nal (català) de TV i del misteriós canal pri-
vat i no es conegui cap pla de pre-
paració lingüística sólida i férria dels fu-
turs empleats (igual que si ho haguessin
de ser de la BBC)?

Qui diu TV diu premsa periódica.
¿Quan la lectura del diari  deixarà de ser
un exercici de correcció d'errors en la
separació de sil.labes? ¿És excessiu de
pensar que cal una acció de govern per re-
soldre per a tot el territori proble-
mes com aquest que sembla que no són
fàcils econòmicament parlant? La pela és
la pela, diguin el que vulguin els
eslògans pseudo-patriòtics.

I, ja que hem anat a raure a
la premsa, ¿fins quan haurem de trans
ciure al català els noms de certes llengües
llunyanes d'acord amb els capricis o les at-
zagaiades d'altres llengües veïnes i senyo-
res de la nostra? (Si no ho recordeu,
aquí mateix parlàvem aquest estiu de
l'exemple de Suécia, que protegeix una
llarga quantitat de llengües, i de re-
top en pot rebre beneficis, tant en l'aspec-
te que aquí interessa —assessoria— com en
aspectes comercials.)

¿I com és que la premsa en català no
prospera? ¿I que la que fa la viu-viu no-
més parla del nostre vetustíssim, glorio-
síssim i meritíssim melic? ¿I que la defen-
sa aferrissada i perpètua d'aquest nostre
melic només es faci en la llengua
nostrada i dins el santuari inexpugnable
de la premsa ídem?

¿I que encara no s'hagi publicat el de-
cret d'incorporació de la llengua catalana
a la Selectivitat, a despit de la queixa uná-
nime de tot el professorat durant tot el
curs passat?

¿I que la senyora Amparo Cabanes hagi
desconvocat les oposicions a 190 places de
"valencià" per a batxillerat i formació pro-
fessional? (Recordeu una pista: de 500
candidats ., només una vintena sabien el
veritable valencià, el de la senyora Caba-
nes.)

¿I que un esforçat i benemèrit pare de
la pàtria vagi "esmenar" el rètol de la vila
de "Caldas de Estrach-Caldetas" en "Cal-
des de Estrach-Caldetas" i que així perduri
impertèrrit á la vista dels milers de famí-
lies que van i vénen els caps de setmana?

¿Qui ho ha dit, que als professors i estu-
diosos d'"aixó del català" ja se'ls acaba la
feina?

JOAN SOLA

Argenteria i Rellotgeria

MARINA
S'Argenter de S'Arenal Carrer Salut, 21



6
Deixeu de corregir qui no vulgui ésser co-

rregit, per() doneu 'exemple de demanar
a persones o a entitats autoritzades quines

expressions incorrectes cal substituir. Aju-
dem-nos els uns als altres a mantenir un ca-

talà viu i bo.

7
Respecteu les diferències regionals del ca-
tala. Parleu amb mallorquins, valencians,
rossellonesos.etc. i coneixeu els accents i

mots diferents que tenim tots. Aquesta és

la riquesa del català, com de totes les 1 1 2n-

gües cultes.

8
Feu- vos subscriptor de diaris i revistes en

català. I que siguin en la nostra Ilengua les

lectures que feu, els espectacles a qué as-

sistiu, els programes de ràdio que escolteu,

la televisió que us mireu, etc. Fem allò que
havia estat prohibit durant tants anys.

9
Preneü la decisió d'escriure totes les cartes
i notes en català. A partir d'avui poseu sem-
pre el vostre nom en català. Ompliu-hi els
talons. Feu canviar els vostres papers im-
pressos, els rètols, etc. Fóra ben trist que
per estalviar despeses deixéssim de donar
testimoni de catalanitat.

10
Exigiu de tothom, fins i tot de les institú-
cions més rutinàries, que us escriguin en
català. Feu-ho amablement. No vulgueu
perdre temps i nervis lluitant contra els ene-
mies declarats de la llengua del país. Dei-
xeu-los de banda.

Tota persona que defensa la seva pròpia
llengua sense agredir ningú, té el dret al
seu costat

CATALÀ ORIENTAL

CATALÀ OCCIDENTAL

BARCELONA

CIUTAT
DE VALENCIA CIUTAT

DE MALLORCA

3
Adreceu-vos en català a tothom; al carrer,
per telèfon, al treball, etc. Si us entenen,
continueu parlant-los en català. encara que
us responguin en un altre idioma.

1
Parleu la vostra llengua sempre que pu-
gueu, especialment amb la família i els
amics i coneguts. Feu-vos el propòsit de
parlar en català als qui sabeu que us ente-
nen .encara que fins ara els hàgiu parlat en
castellá.

2
Sigueu respectuós amb tothom que parla
una altra llengua per?) exigiu que els altres
siguin respectuosos amb la vostra

4
Als coneguts vostres que encara no com-
prenen bé el catará, animeu-los a provar de
comprendre'!, parleu-hi a poc a poc i expli-
queu-los de tant en tant algunes paraules.

5
Si veieu algú que s'esforça a parlar en ca-

ajudeu-lo. I demostreu-li que valoreu
el seu capteniment
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